Referat af generalforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 2. februar 2019.
1. Valg af dirigent.
Carsten Grøngaard blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig jfr. lovene
2. Formandens beretning. Som tidligere år, har 2018 fulgt klubbens årsplan for arrangementer og
gøremål. Alt sammen med medlemmernes store opbakning og indsats. Klubben har fortsat en sund
økonomi og en bådpark af høj kvalitet.
Klubhuset er vel det, som vi alle ønsker også bliver super lækkert. En lang proces. Igen i år afholdes
Generalforsamling i samme klubhus som tidligere.
Særligt synligt i 2018 har været de mange nye medlemmer og hvordan de har hygget sig og hjulpet
hinanden. I bedste klubånd. Dejligt at se. Vi kan godt prale af, at Kano og kajakklubben Gudenaa er en
forening og en klub, som på alle måder og niveauer er et givende sted, at være medlem.
Sædvanen tro indledtes året med Havneræs. Den 7. januar. Som altid en kold, men meget hyggelig dag.
86 deltagere. Et flot antal. Fine resultater til Gudenaa.
I starten af februar var der Generalforsamling, med stort fremmøde og entusiasme. Dejligt at også flere af
klubbens nye medlemmer dukkede op og delte ud af deres oplevelser, som nye medlemmer i klubben.
Generalforsamlingen bød på forandring i bestyrelsen med ny formand Steffen Madsen og Henrik Bach
som ny suppleant. Efter afstemning af budget og fremlæggelse af udvalgsberetninger, blev endnu
engang projekt nyt klubhus diskuteret.
Det nye klubhus er stort emne og et stort stykke arbejde, at få på plads. Bestyrelsen har brugt mange
timer på emnet igen i år. I 2018 lykkedes det at få indsendt den egentlige byggeansøgning. Randers
Kommune var positive og gav dispensation, men desværre indsendte Danmarks Naturfredningsforening
en klage, som det kan tage op til et år at få behandlet. Vi må derfor fortsat holde vejret og både tro og
videre håbe på godt nyt for 2019.
I det hele taget har vi haft et godt og frugtbart arbejde med Randers Kommune i 2018. Ligeledes med
Randers Roklub og Randers Sejlklub som vi har dannet erfa-gruppe med.
Der er i disse år stor fokus på vandsport generelt og samtidig “Byen til Vandet” projektet i Randers. Ikke
alles ønsker kan tilgodeses, men oplevelsen er, at Kommunen gerne lytter og tager imod gode ideer og
forslag. Kommunen vil meget gerne hjælpe foreningslivet i Randers, hvor det er muligt.
Vores klub har samlet set indkøbt udstyr for over 400.000 kroner i 2018. Alt sammen med støtte fra
Randers Kommune.
Længe ventet, kom foråret. Det betyder standerhejsning samt opstart af begynderkurser og børneungdomsroning. Så er der travlhed i klubben. Hvilket jo er en dejlig ting. Men vi skal også spørge os selv
om, hvor travle vil vi være? Har vi for mange arrangementer ifht, at alt er baseret på frivillig arbejdskraft ?
Randers City Kajak Marathon. Ikke alt for mange deltagere i 2018 og bestyrelsen blev enige om, at det er
en stor indsats med måske lige lidt nok deltagere. RCKM er planlagt også i 2019, men er der ikke et øget
antal deltagere må kommende løb overvejes.
Begynderkurser er en så stor succes, at alle kurser var fyldt op i 2018. P.g.a. en meget stor, flot målrettet
indsats fra instruktører og hjælpere, endte det med 39 nye medlemmer i 2018. Det er et resultat man kan
være stolt af. Og rigtig mange bestod IPP2-prøverne. Meget tilfredsstillende.
Børne-ungdomsroning havde mange roere på vandet i 2018. Der er godt med liv i klubben sådan en

mandag aften. Super dejligt! Forhåbentlig bliver disse unge roere hængende i klubben i mange år
fremover. Instruktører, hjælpere og forældre gør i hvert fald deres. Niels Ulrik Teisner stopper med, at
være primus motor efter 2018 for børne og ungdomsroning. Der skal lyde en særlig tak til Niels Ulrik for
den yderst store indsats, som han har ydet gennem mange år.
En varm sommer betyder også mange, som besøger vort område. De egentlig officielle skilte med
opholdsregler for området, er heller ikke i 2018 sat op. De ligger fortsat til godkendelse ved Politiet? Men
det har heldigvis hjulpet med de nye skilte ved bådebroen samt skiltene udvendigt på lågerne.
Vores bådebroer og øvrige træværk er slidte og med løse brædder. Der er ved at blive indhentet tilbud på
udbedring.
En varm sommer giver også stor tilslutning til Handikaproningen om onsdagene. Og endnu bedre forhold
til, at sidde udendørs og spise de altid gode Grillpølser.
Ligeledes stor fremmøde til pudse og poleredagene. Tak til materieludvalget for arbejdet med kajakkerne.
Vi fik fokuseret på udendørsarealerne. Det pyntede meget, at fjerne det høje græs omkring bådehusene.
Selvom vi ønsker os et nyt klubhus, skal vi fortsat huske, at holde det gamle og udendørs-arealerne ved
lige.
Eftersommeren bød endnu engang på Tour De Gudenaa. Det sidste år, hvor vi er egentlige
medarrangører af løbet. Følgende deltog i løbet, Kurt Bendtzen, Anders Smidt, Michael Bjerrum fra Ans
og Sebastian og Victor i to’er kajak. Flot klaret drenge.
Det altid velarrangerede “Lyserød Lørdag” var igen en stor succes med mange flot lyserødt udklædte
piger på vandet.
Samme dag følger så standerstrygningen, medlemsmøde og standerstrygningsfest.
Det varme emne på medlemsmødet var vinterroning. Herom mange gode meninger og input. Der er det
personlige ansvar for egen sikkerhed. Efterfølgende blev klubbens sikkerhedsregler gennemgået og
revideret af bestyrelsen på bestyrelsesweekenden.
Standerstrygningsfesten blev krydret med romsmagning med Henrik fra Smagevin. Stor tilslutning og en
hyggelig aften.
Standerstrygning betyder jo også vinteraktiviteter med kajakpolo og svømning på Tirsdalens skole samt
fællesroning om lørdagen. Der er fortsat mange som gør brug af disse tilbud og det er en god måde, at
holde sig form på om vinteren, samt at møde ro kammeraterne. Tak til Casper for den store indsats med
livreddere og polo’er. Tak til kagebagere og kagebringere til lørdagsroning.
Lige så godt besøgt blev julefrokosten. Endnu en gang tak til Annemette for det store arbejde med, at
arrangere klubbens fester. Det forlyder, at de sidste deltagere var hjemme ved sekstiden den følgende
morgen. Og som altid blev bemærkelsesværdighedspokalen uddelt.
Nytårsroning var godt besøgt. Sikkert fordi der var kransekage og boblevand til alle og fordi man lige kan
tyvstarte et nytårsforsæt med at ro en tur. Dejligt med så mange fremmødte til klubbens arrangementer
og hyggeligt, at kunne afslutte året der gik, med en skål med ro kammeraterne.
Tak til alle medlemmer for opbakning og god indsats. Tak til bestyrelsen for et effektivt år med gode
resultater.

3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
Materieludvalg Per /Jens/ Lars- vil gerne have flere med. Opfordrede til at passe på materiellet.
Værftet åben hver mandag.

Begynderudvalg v/ Tommy. Holdene fyldt op. Det nye koncept fungerer fint. Der er efterspurgt
mere kendskab til vores kajakker. Der er uddannet 2 nye instruktører, Per og Henrik. Glad for at
der er mange hjælpere. Tak til dem. Der er fyldt op til nye hold i 2019. Der er ca. 10 på
venteliste.
Bådudvalg ved Henrik. Det har været et travlt år med mulighed for udskiftninger i bådparken
samt nye moderne pagajer. Byen til vandet gav et tilskud på kr. 320.000 fra Rds. Kommune. Lidt
besvær, idet der skulle indhentes flere tilbud. 22 nye både og 22 nye pagajer. Rigtig flot løft. Det
koster at købe, opdaterer og vedligeholde. Oversigt over vores kajakker og deres
stabilitetsgrader hænges op på tavlen.
Poloudvalg ved Kasper. Godt år. 7 til 8 spillere møder frem. Har fået opdateret udstyret.
Spillerne hygger sig.
Livredder ved Kasper. 8 har bestået prøven. Nye emner efterlyses
Stævneudvalg ved Michael. Sørger for tilmelding til havneræs og meget andet. Efterlyser en ny
ansvarlig.
Børneudvalg ved NUT. Han er på ferie. Beretning læses op af Steffen. Vi har haft endnu en
forrygende sæson i KAGE- og Kajakklubben Gudenå. Alle børn, unge og forældrene ved godt, at
hygge og kage er en vigtig del af det klubliv, vi har. Sådan har det været i mange år og således
også i 2018.
Der er stadig grund til at glæde os over mange deltagere i alle aldre på børne – junior –
ungdomsholdene. Vi har i 2018 haft omkring 30 roere. Vi nød den varme sommer og
efterårsvejret var også med os.
Vi er glade for de nye fine kajakker, som vi fik eftersommeren. Vi opfordrer løbende forældrene
til at sørge for, at børnene har fået mad og drikke og er klar til at ro mandag kl. 18. Det går rigtigt
godt og der er grund til stor ros for jeres engagement.
Vi har også i denne sæson haft en flok gode og engagerede instruktører og hjælpere og der er
en god flok forældre, som gerne hjælper til.
Lad mig her sige en stor tak til jer alle for enhver hjælp. Det er alle jer, der gør det muligt.
Ved Tour de Gudenå var vi også repræsenteret med nogle af vores unge roere, som deltog og
gennemførte.
Heidi har stillet sig til rådighed for yderligere træning for de unge kaproere. Det har fungeret
godt. Mange tak for dit store engagement i dette år. Vi håber du vil fortsætte. Vores tur 2.
pinsedag er nu en fast tradition og der var endnu en gang god tilslutning til en dejlig tur ned ad
åen.
Jeg har stået i spidsen for børne-junior-ungdomsholdet i en del år. Det har altid været en
fornøjelse, men nu er det slut. Vi trænger til ny inspiration og nye kræfter på holdet. Jeg har
overdraget ledelsen af børne-junior-ungdomsholdet til en gruppe bestående af Magnus, Kurt,
Thomas, Anne Marie.
I kan godt glæde jer til nye sjove og udfordrende aktiviteter på holdet. Det kommer der nok noget
mere om.
Tak til jer alle omkring holdet.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet
for indeværende år.

Regnskab, status og budget gennemgået af kassereren. Ingen bemærkninger. Brian oplyste om
299 medlemmer den 31.12.2018.
5. Rettidigt indkomne forslag. Forslag til ændring af klubbens navn af Torben Ravn. Kano
foreslås at udgår af klubbens navn. Forslag kajakklubben Gudenå eller Gudenå kajakklub.
Emnet blev drøftet med mange synspunkter bla. at ordet Randers skulle indgå i et nyt navn.
Det konkrete forslag kom til afstemning.
Antal stemmeberettigede var 38. For forslaget 7. Imod forslaget 26. 5 stemte hverken for eller
imod. Forslaget dermed forkastet.
6. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændringer i forhold til 2018.
7. Valg af formand. Steffen modtager ikke genvalg af personlige og private årsager. Flemming
er villig til valg. Han vælges uden modkandidater og med bifald.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jeanette og Flemming er på valg. Fleming stiller ikke op.
Henrik er villig til valg. Jeanette og Henrik vælges for 2 år.
9. Valg af 2 suppleanter. Niels Weis modtager ikke genvalg og Henrik er nu
bestyrelsesmedlem. Lars Bentzen og Per er villige til valg. De vælges uden modkandidater.
10. Valg af revisorer. Ida Jensen og Brian Kragh er villig til genvalg. De vælges uden
modkandidater.
11. Eventuelt. Brian gennemgik hvad der er passeret vedr. den forhåbentlig kommende
klubhusbyggeri i løbet af 2018. Byggeri kraver lokalplandispensation og hensyn til en
åbeskyttelseslinie. Der har været en god kontakt til byrådet. Vi venter alle spændt.
Der var tak til den afgående formand.
Carsten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Ref. Jørgen Lanng

